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Jag skulle vilja skapa en plats där människor kan känna att de kan fångas som 

flugor och jag skulle vilja citera från "Balzac" med hans egna ord; 

"Lagar är spindelbanor genom vilka de stora flugorna passerar och de små 

fastnar." 
 
 
I would like to create a spot where people can feel they can get trapped like flies and 
I would like quote from "Balzac" with his own words;  

“Laws are spider webs through which the big flies pass and the little ones get caught.” 
 

Min passion för konst och kreativitet har vuxit som den starkaste delen av min identitet 

sedan jag var liten. Under hela mitt liv har jag alltid uttryckt mina känslor och tankar 

genom att skissa och måla. Min största inspirationskälla är livets delar och deras 

reflektioner på mig. Jag hittar också inspiration i naturen och olika slags material och 

texturer som jag har upptäckt i olika delar av världen under mina resor. Jag har flera 

erkännanden och utmärkelser i mitt hemland och har haft chans att ställa ut i olika 

plattformar. 

Jag känner sålunda att jag dyker in i en ny värld, ett visst tidlöst ögonblick under 

skapandet av min konst. Det är en personlig ceremoni för mig. Jag följer inte några 

regler eller riktlinjer, jag börjar alltid måla rakt på duken utan att skissera på förhand. På 

det sättet vet jag att endast de renaste känslorna går igenom och slutresultatet blir alltid 



autentiskt. För mig personligen är var och en av mina målningar en påminnelse om den 

dag de målades och de mest motsägelsefulla harmonierna som jag burit mig genom. 

 

*** 

 

My passion for art and creativity has grown as the strongest part of my identity ever 

since I was little. Throughout my life, I have always been expressing my feelings and 

thoughts through drawing and painting. My greatest source of inspiration is the elements 

of life and their reflections on me. I also find inspiration in nature and different kind of 

materials and textures that I have discovered in different parts of the world during my 

travels. I have several recognitions and awards in my home country and have had 

chance to exhibit in various platforms. 

I feel like that I dive into a new world, a certain timeless moment during creating my art. 

It is a personal ceremony for me. I’m not following any rules or guidelines, I always start 

painting straight on the canvas without sketching beforehand. That way I know that only 

the purest emotions get through and the end result always stays authentic. For me 

personally, each of my painting is a reminder of the day it was painted and the most 

contradictory harmonies that I was carrying through. 

 


